NORMATIVA DE PARTICIPACIÓ

1.

UBICACIÓ :

El mercat es realitza cada últim diumenge de mes en horari al públic de 10 a 18h
El mercat té la seva ubicació a Passeig de Sant Antoni (des de carrer Rector Triador fins plaça
Joan Peiró)
(veure accessibilitat i accés a la web)

2.

ACCESSIBILITAT I TRANSPORT: COM ARRIBAR , ACCÉS I APARCAMENT DE VEHICLES .

Es recomana a tothom que li sigui possible accedir en transport públic a la zona de mercat
(RENFE: Sants Estació i Metro L1-L5: Sants Estació).
Es pot accedir a la zona del mercat en cotxe per un temps màxim de 5 minuts per carregar i
descarregar en horari:
•

de 8 a 9.30 h per muntar.

•

de 18 a 19h per desmuntar.

Abans i/o després de les hores establertes, sota cap concepte els vehicles podran accedir a la
zona de mercat. L’organització no es farà responsable de les possibles sancions per
incumpliment de l’horari de càrrega i descàrrega.
Cal seguir les indicacions del personal d'accés i organització amb una actitud de cooperació i
respecte fent cas al personal encarregat de l’entrada i sortida de vehicles en l’horari establert.
Per l’accés a l’espai serà obligatori portar el nº de soci i el color de fila que us han assignat a l’
inscripció.
No hi ha zona d'aparcament específica pel mercat, l'organització no és farà responsable dels
vehicles que puguin quedar mal aparcats.Al barri de Sants els diumenges la zona verda i blava
és gratuïta i al costat de l'estació hi ha pàrquings municipals i privats.

3. PARADES, ARTICLES I PRODUCTES DE VENTA.
3.1

PARADES :

Tots els paradistes tindrà dret de venda a la parada de 3x3m en l’horari establert. En cap cas
podrà superar les mides marcades per l’organització ni utilitzar mobiliari urbà per la mostra
dels productes.
No esta permès recollir i marxar abans de l'horari establert.
Queda totalment prohibida l’exposició d’articles al terra, tots els paradistes han de
portar taula obligatòriament. L’associació recomana portar carpa.
Queda totalment prohibit ubicar articles als espais de pas al públic (passadissos) i zones
de seguretat.

3.2

ARTICLES I PRODUCTES DE VENTA:

Al mercat s'hi podran exposar i vendre articles de segona mà nets i en bon estat.
Està totalment prohibida la venda d’artesania, productes fora d’estocKs
productes amb etiqueta i productes robats.
Esta prohibida la venta de menjar i/o beguda.

L'organització no intervindrà en cap cas en les transaccions entre venedors/es i
compradors/es.
L'organització no es fa responsable de cap article venut durant el mercat.
Si no es disposa d'un espai reservat no es podran vendre articles.
En cap cas l'espai assignat podrà ser canviat per un altre.
Les places són limitades a 100 parcelas.

4. INSCRIPCIONS I PAGAMENT: Per resevar una plaÇa.

4.1

INSCRIPCIONS :

Fes-te soci/a de Segona ma Sants. Hauràs d'omplir la fitxa i signar-la així com llegir la
normativa. Ser soci et dóna dret a poder sol•licitar plaça en els mercats organitzats per
Segonama Sants. La quota de soci es de 10€ a l’any.(inclou l’assegurança general de
responsabilitat civil de l’esdeveniment).

4.2

PAGAMENT:

Entrega o envia via e-mail (segonamasants@gmail.com) el formulari d’inscripció signat i amb
tots els camps obligatoris. També pots fer d’inscripció a la seu de l’Associació demanant cita
prèvia al telefono 931896509. La quota d’inscripció per un espai de 3x2m es de 30€ (amb les
taxes de l’Ajuntament incloses).

5.CANCEL.LACIÓ I ANULACIÓ: CANCEL.LACIÓ:

Qualsevol canvi o cancel•lació de la parada del
Mercat Viu s’haurà d’avisar abans del dimecres de la mateixa setmana
de la celebració del Mercat abans de les 13h via e-mail
(segonamasants@gmail.com assumpte: cancel•lació) amb el nom
complet i nº de soci, en aquest cas el paradista es beneficiarà d’un
descompte del 60% en el preu de la parada a la seva següent reserva.

5.1

ANULACIÓ:

En cas de cancel•lació per causes externes a l’organització(motius climatològics) aquesta
avisarà amb 48h d’antelació mitjançant la web i les xarxes socials. En aquest cas s’aplaçarà
l’esdeveniment en una data disponible a l’espai.
Si el Mercat es celebra, però per motius climatològics no avança amb normalitat no es
retornaran els diners ni s’aplaçarà el Mercat.
*L’associació es reserva els drets d’anul•lació per motiu de seguretat, condicions meteorològiques o
qualsevol altre causa no imputable a l’organització.

6. CURA DE L´ESPAI I SEGURETAT:
6.1 CURA DE L´ESPAI I SEGURETAT.
Casa paradista ha de responsabilitzar-se de les deixalles que generin durant el Mercat Viu
deixant l'espai de la seva parada tal com l'ha trobat. No complir aquesta norma serà motiu de
sanció.

6.2 SEGURETAT:
Cada paradista ha de ser responsable de les seves pertinences personals i articles
exposats, anant amb compte davant possibles incidències i robatoris.
Si observes qualsevol risc i/o perill comunica-ho a l'organització.
L'organització no es farà responsable de la pèrdua, robatori o trencament d’objectes
personals o destinats a la venda. L’Organització es reserva el dret a penalitzar mitjançant la no
admissió al mercats als participants que no compleixin les condicions fixades o no atenguin les
indicacions de l'organització.
Cada soci i acompanyant que participi al Mercat Viu es compromet a respectar el bon
funcionament del Mercat així com el compliment de la normativa municipal, autonòmica i
estatal de qualsevol mena, exonerant a Segona mà sants de qualsevol responsabilitat derivada
de la seva negligència.

En reservar l'espai s'accepta aquesta normativa.

Més informació i contacte:
www.segonamasants.com
segonamasants@gmail.com
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ASSOC.SEGONAMASANTS,
C/RIEGO,34 G-66514373
TELF: 931 896 509

